
 

ZONA FIORENTINA SUD EST  

Comune di Bagno a Ripoli, Barberino Tavarnelle, Fiesole, Figline Incisa Valdarno, Greve 
in Chianti, Impruneta, Londa, Pelago, Pontassieve, Reggello, Rignano sull'Arno, Rufina, 

San Casciano Val di Pesa, San Godenzo 

Măsuri urgente de solidarietate alimentară 

Despre ce este vorba 

Familiile care din cauza urgenţei COVID 19 se află într-o stare gravă de nevoie economică pot avea acces la 
ajutoare pentru a cumpăra bunuri de primă necesitate.  

Ajutorul este acordat o singură dată şi va fi erogat în funcţie de numărul membrilor nucleului familial 

ALCĂTUIREA NUCLEULUI FAMILIAL  SUMA 

O persoană € 150,00 

NUCLEE de 2 persoane € 250,00 

NUCLEE de la 3 la 4 persoane € 350,00 

Nuclee cu 5 sau mai multe persoane € 450,00 

Care sunt bunurile de primă necesitate 

medicamente, produse alimentare, de igienă personală – inclusiv scutece de unica folsinţă (pampers) pentru 
copii şi adulţi, absorbante – şi produse de curăţenie pentru casă; sunt excluse băuturile alcoolice. 

Cine poate avea acces la acest ajutor  

1. Persoanele individuate de către serviciile sociale 
2. Cetăţenii domiciliaţi al căror nucleu familial nu mai are un venit suficient pentru întreţinerea familiei 
şi care sunt in posesia cel puţin a uneia dintre următoarele situaţii: 

• pierederea locului de muncă ca urmare a urgenţei; 

• cassa integrazione sau cazuri asemănătoare, şomerii chiar şi cu NASPI, cu alţi membri ai familiei 
care au avut o reducere importantă de venit; 

• partite IVA şi mici antreprenori, profesionişti care au redus în mod drastic volumul de afaceri; 

• locuri de muncă întrerupte şi sezoniere care au avut reduceri drastice la chemări; 

•cazuri de boli grave sau moartea unui membru al nucleului familial leagată de urgenţa COVID care 
s-a întȃmplat recent şi a determinat reducerea consistentă a venitului familiei. 



 

Solicitanţii vor trebui în plus să declare că sunt în posesiunea: 

• unei disponibilităţi patrimoniale imobiliare (extrasul contului curent şi titluri sau libreturi) la data de 28 
martie 2020 ca sumă totală pentru toţi membrii nucleului familial inferioară la: 

◦ 5.000,00 euro pentru 1 sau 2 persoane 

◦ 7.500,00 euro pentru 3 sau 4 persoane 

◦ 10.000,00 euro peste 5 persoane 

 

Sunt excluse de la ajutorul pentru cumpărături: 

• nucleele în care cel puţin unul dintre membri are un venit evaluat adecvat pentru întreţinerea nucleului; 

• beneficiarii de forme de ajutor public cu import lunar superior la: 

◦ 500 euro/lună pentru 1-2 persoane; 

◦ 700 euro/lună pentru 3-4 persone; 

◦ 850 peste 5 persoane 

Cum pot avea acces la ajutor 

Descărcaţi de pe site-ul Primărieiei comunei în care sunteţi domiciliaţi formularul de declaraţie pe proprie 
răspundere (autocertificazione), indicȃnd magazinele în care veţi face cumpărăturile (anexaţi copia unui 
document) şi trimiteţi-l aşa cum este indicat în formular 

Dacă sunteţi deja asistaţi de către Serviciul Social sau dacă doriţi să fi ţi asistaţi contactaţi biroul din comuna 
în care aveţi domiciliul 

Cum voi avea răspunsul la cererea mea 

Cererile vor fi evaluate săptămȃnal şi veţi primi răspunsul pe e-mail sau la telefon. 

Unde voi putea face cumpărăturile  

Pe site-ul Primăriei este publicată o listă cu toate activităţile comerciale care au aderat la iniţiativă. 
Cumpărăturile vor putea să fie făcute în magazinele indicate in formularul de declaraţie pe propria 
răspundere (autocertificazione) 

Există un termen limită pentru prezentarea cererii? 

Nu în momentul de faţă nu există un termen limită pentru prezentarea cererii. Din momentul în care vă este 
acordat ajutorul aveţi la dispoziţie 60 de zile pentru a face cumpărăturile. 

 

 


